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Surfa fritt i Gnosjö centrum
Gnosjö kommun är först i landet
med att kostnadsfritt erbjuda
besökare tillgång till internet
dygnet runt. Sedan slutet av augusti finns nu ett antal så kallade
”hot spots” i Gnosjö centrum
där man med sin bärbara dator
kan koppla upp sig mot internet
precis när man vill.
Satsningen är ett samarbete mellan
Gnosjö kommun, köpmannaföreningen, Gnosjöregionen.se och
industriföreningen på orten.
- Vi har en stor genomströmning av

både turister och affärsresenärer
året om och tror att det här är en
service som kommer uppskattas av
många. Den digitala gnosjöandan
utvecklas nu ytterligare ett steg!
säger kommunstyrelsens ordförande LarsÅke Magnusson.

Kommunstyrelsens ordförande
LarsÅke Magnusson testar att surfa
utanför Tehås. Roger Strand från
Gnosjöregionen.se kollar att tekniken fungerar.

Gnosjö kommun - en Fairtrade City!
I förra numret av Brevet hemifrån
berättade vi att Gnosjö kommun siktade på att bli länets första Fairtrade
City. I april blev det sen klart att
ansökan godkändes. Gnosjö kommun blev då den nionde kommunen i
landet som kan titulera sig Fairtrade
City.
Fairtrade City är en diplomering till
kommuner som engagerar sig för etisk
konsumtion. Satsningen i Gnosjö gäller
för hela samhället och engagerar både
butiker, restauranger och ”vanliga”
arbetsplatser. Genom att välja Rättvise-

märkta produkter bidrar man till bättre
arbets- och levnadsvillkor för odlare
och anställda i utvecklingsländer.

Dessutom ska minst fem arbetsplatser
i kommunen konsumera minst en Rättvisemärkt produkt.

I Gnosjö har en styrgrupp bildats som
ska inspirera fler att välja Rättvisemärkta produkter.
Kraven för att få diplomeringen skiftar
beroende på hur stor kommunen är. För
Gnosjö kommuns del krävs ett utbud
av minst 15 Rättvisemärkta produkter
fördelade i två butiker i kommunen.
Minst två kaféer, restauranger eller
hotell ska servera Rättvisemärkt kaffe.

Symbolen för Fairtrade-Rättvisemärkt
finns nu på ett flertal platser i
kommunen.
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Vinkåsen - nytt flexibelt bostadsområde
Ett nytt bostadsområde håller nu på
att planeras i Gnosjö. De lediga tomterna i Töllstorp börjar ta slut och
det nya området, Vinkåsen, kommer
ligga i närheten av Töllstorp, fast
på andra sidan av vägen som går till
Åsenhöga.
Det nya området kommer att bestå av
50-60 tomter. Tanken är att tomtdelningen ska vara flexibel, att den som
vill bygga ska kunna styra hur stor
tomt man vill stycka av. En plankarta
över området går att se på kommunens
hemsida under ”Bo och bygga”-”Aktuell planering”. Planen kommer också
att ställas ut i kommunhuset under
hösten. Förhoppningen är att den kan
antas av kommunfullmäktige under
slutet av året.
När kommer man kunna börja bygga

på Vinkåsen?
- När planen är antagen börjar arbetet
med infrastrukturen: vatten, avlopp,

vägar. Därefter kan avstyckningen av
tomter ske, och förhoppningsvis går
det att börja bygga i slutet av 2009
eller början av 2010, säger Lennart
Hermansson, teknisk chef i Gnosjö
kommun.

Besök av landshövdingar

Hero säljer
barnkläder
I början av september öppnade en ny
affär, Hero, i Gnosjö. Det är Heidie
Johansson som nu har startat upp en
butik med barnkläder.
- Jag har kläder från storlek 50 och upp
till storlek 170, säger Heidie.
Butiken är öppen tisdag till lördag
och utöver barnkläder finns även en
del hudvårdsprodukter, smycken och
smink i sortimentet.

Kommunstyrelsens ordförande LarsÅke Magnusson hälsar Jönköpings läns landshövding
Lars Engqvist välkommen till Gnosjö kommun.

Den 25 augusti fick kommunen besök
av 19 av landets 20 landshövdingar.
Det var en del i ett tredagarsbesök som
landshövdingarna gjorde hos Jönköpings läns landshövding Lars Engqvist.
Landshövdingarna träffas på detta sätt,
hemma hos varann, en gång om året.
Nu dröjer det tjugo år innan de samlas
på liknande sätt i Jönköpings län igen!
Besöket i Gnosjö inleddes på Hylténs

industrimuseum. Kommunstyrelsens
ordförande, LarsÅke Magnusson, höll
tal och därefter blev det en guidad
rundtur på museet. Efter guidningen
fick landshövdingarna hoppa in i en
buss och göra en kort resa för att besöka ett företag som har sitt ursprung
i Hylténs. De var då uppdelade i tre
grupper som besökte antingen Garo
AB, Gårö plåtprodukter AB eller
Holmgrens plats AB.

Senast man kunde plaska så här var
1990. Simhallspersonalen (från vänster)
Jessica Ahlqvist, Lotta Sjöblom, Björn
Thorsson, Pia Sandberg och Tony
Degrell.

Ångbastu i nyrenoverade simhallen
Töllstorpshallen firar i år trettio år
och det har nu blivit dags för en uppfräschning av simhallen och en ny
anläggning för badvattenreningen.
Renoveringsarbetena pågår fram till
den sista november. Arne Annerhult,
kultur- och fritidschef, och Björn
Thorsson, hallföreståndare, har full
koll på renoveringen.

kare och kommer till exempel ha fler
duschar på damernas. Det kommer att
finnas en toalett i varje omklädningsrum som man kan nå utan att behöva
gå ut i duschrummet. Det kommer
även fi nnas en toalett ute i simhallen. Sen blir det en ångbastu, för både
dam och herr, som man går in i från
simhallen.

Hur kommer den nya simhallen att
se ut?
- Omklädningsrummen kommer bli
större. Vi har lyssnat på våra besö-

Vad innebär den nya badvattenreningsanläggningen?
- Vi kommer att få bättre kvalité på
badvattnet. Vi kommer nu också få

två separata vattensystem för lilla och
stora bassängen. Det innebär att vi kan
styra temperaturen bättre för varje
bassäng.
Vad gör personalen nu när det är
stängt?
- Cafeterian, sporthallen och Friskoteket är öppet som vanligt och nu passar
vi på och bemannar Friskoteket med
instruktörer. Annars är personalen
igång med underhållsarbete både inne
och ute, på vandringsleder, häckar och
planteringar och på Töllshov.

Gnosjö kommun bäst på integration
Gnosjö kommun har blivit utsedd till
Sveriges bästa kommun när det gäller integration av invandrare. Det är
tidningen Fokus som har tittat på ett
flertal kriterier och rankat Sveriges
kommuner ur ett integrationsperspektiv. Förra året kom Gnosjö kommun
femma i undersökningen, och nu
bedöms Gnosjö vara bäst i landet.

Bedömningen har baserats på kriterier
som ”andel utlandsfödda”, ”flyktingmottagande”, ”sysselsättning” och
”ohälsotal”. Det som ger Gnosjö kommun en topp-placering är framförallt
kriteriet ”sysselsättning”. I Gnosjö
kommun är sysselsättningsgraden
bland utrikes födda 62%, snittet i landet ligger på 42,7%.

Tidningen
Fokus har
rankat Gnosjö
kommun som
etta i landet
när det gäller
integration.

Evenemang
Se fler evenemang på www.gnosjo.se

15 oktober
Pärlor ur vardagen
med Gunilla ”Lilla fruntimret” Dahlgren. Smålands
Musik och Teater.
Tid: 19.00
Plats: Månsidan, Gnosjö
bibliotek
Arr: Gnosjö Teaterförening
16 oktober
Bokcafé
Tema: Biografier
Tid: 10.00-11.00
Plats: Gnosjö bibliotek
Arr: Kultur & fritid
18 oktober
Tjej/kvinnofrukost
Morgonens gäst är Birgitta
G Eriksson, ämnet är ”Min
väg till tro”.
Tid: 9.00
Plats: Gnosjö missionskyrka
Arr: Gnosjö missionskyrka
och Bilda
19 oktober
Kulturcafé
”Maries Maränger” under
ledning av Marie Åberg
bjuder på ett omväxlande
sångprogram.
Tid: 16.00
Plats: Församlingshemmet,
Gnosjö
Arr: Svenska kyrkan
22 oktober
Danskurs på biblioteket
Square dance.

Tid: 18.30-20.00
Plats: Gnosjö bibliotek
Arr: Kultur & fritid, Medborgarskolan
26 oktober
Konsert
Gnosjö brass ger konsert.
Tid: 18.00
Plats: Gnosjö missionskyrka
Arr: Gnosjö missionsförsamling
29 oktober
Litterär buffé på Köket
med tema 1950-60 tal rock’n roll.
Tid: 19.00
Plats: Köket, Gnosjö
Arr: Kultur & fritid, Köket
30 oktober
Bokcafé
Tema: Litterära sällskap
Tid: 10.00-11.00
Plats: Gnosjö bibliotek
Arr: Kultur & fritid
30 oktober
Små äktenskapliga brott
Drama om lögner och osanningar - Smålands musik
och teater
Tid: 19.00
Plats: Hammargården
Arr: Gnosjö teaterförening
5 november
Trafikmiljö och bränsle
Magnus Nilsson, SNF,
föreläser.

Tid: 19.00
Plats: Gnosjö kommunhus
Arr: Gnosjö naturskyddsförening
5 november
Danskurs på biblioteket
Line dance
Tid: 18.30-20.00
Plats: Gnosjö bibliotek
Arr: Kultur & fritid, Medborgarskolan
8 november
Arkivens dag
Årets tema är nöjen!
Tid: 10.00 - 14.00
Plats: Arkivet i Töllstorp
Arr: Gnosjö hembygdsförening
9 november
Kulturcafé med psykologen
Alf B Svensson, Nässjö, som
talar om ”Att hålla kärleken
levande när kärleken sätts
på prov”
Tid: 16.00
Plats: Församlingshemmet,
Gnosjö
Arr: Svenska kyrkan
9 november
Musikgudstjänst
med brass-bandsgruppen
BLACK DYKE, England.
Tid: 11.00
Plats: Åsenhöga missionskyrka
Arr: Åsenhöga missionsförsamling
10 november
Barna Hedenhös 60 år
Christina Billgren berättar

om sin far och hans författarskap.
Tid: 18.00
Plats: Hillerstorps bibliotek
Arr: Kultur & fritid
11 november
Bokcafé
Stieg Larsson-afton
Tid: 18.30
Plats: Gnosjö bibliotek
Arr: Kultur & fritid
12 november
Håll musiken igång
Povel Ramels karamellodier
med Gittan Glans, Andreas
Glans och Johan Henningsson - Smålands musik och
teater.
Tid: 19.00
Plats: Församlingshemmet,
Gnosjö
Arr: Gnosjö teaterförening
19 november
Gjutarnatta
med öppet hus på Gåröströmsmuseet.
Tid: 18.00 - 20.00
Plats: Hylténs
Arr: Hylténs industrimuseum
20 november
Ett musikaliskt fyrverkeri
Maria och Arne, Kungsbacka, sjunger och spelar.
Violin, piano, sång, schlagers, visor, operett, musikal...
Tid: 15.00
Plats: Församlingshemmet,
Gnosjö
Arr: PRO Gnosjö

